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KEPUTUSAN DI PERPUSTAKAAN 
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Abstraksi 
Buku merupakan sumber ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat serta digunakan sebagai penunjang dalam 

kegiatan belajar mengajar. Untuk mendapatkan buku sangat mudah diantaranya datang ke perpustakaan. 

Perpustakaan  menyediakan berbagai macam kebutuhan buku bagi para pembaca. Pihak pengelola 

perpustakaan pastinya menyediakan fasilitas sistem pencarian buku. System pencarian digunakan untuk 

mempermudah menemukan data buku yang dibutuhkan. Pencarian data menggunakan sistem akan sangat 

membantu pencarian apakah data buku yang dibutuhkan ada atau tidak ada. Dalam pengadaan buku, pengelola 

pepustakaan mengalami kesulitan karena tidak tahunya buku yang paling dibutuhkan pembaca. Pengelola 

perpustakaan  ingin dapat mengetahui kebutuhan buku apa yang paling banyak digunakan, sehingga dibutuhkan 

sistem pencarian yang sekaligus dapat digunakan oleh pihak pengelola untuk pengambilan keptusan berkaitan 

dengan kategori buku apa yang paling banyak dibutuhkan oleh pembaca, sehingga di waktu akan datang pihak 

pengelola dapat membuat keputusan, data buku apa yang paling banyak dibutuhkan oleh pembaca.  

 

Kata Kunci :  
Sistem, Pencarian, Perpustakaan 
 

 

Abstract 
The book is a source of knowledge and useful knowledge and is used as a support in learning activities. Very 

easy to get a book of them come to the library. The library provides a wide range of books for readers needs.The 

management of library facilities certainly book search system. Search system is used to facilitate finding the 

required book data. Search data using the system will greatly help in the search if the required book data exists 

or does not exist. In the procurement of books, the manager of library of difficulties because not needed him 

most books readers. Library manager wants to know the requirement of what books are most widely used, so it 

takes a search system that can also be used by the manager for taking keptusan related to the category of books 

what is most needed by the reader, so that in time to come the manager can make decisions, Data books what 

they were most needed by readers. 

Keywords :  
System, Search, Library 

 

Pendahuluan 
 

Penerapan teknologi informasi telah menyebar 

hampir di semua bidang, tidak terkecuali di bidang 

perpustakaan. Pengertian perpustakaan adalah 

mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/ 

bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku 

buku koleksi, yang diatur dan disusun demikian rupa, 

sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan 

apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca 

(Sutarno NS, 2006:11). Pengertian lainnya, 

Perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik 

sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun 

menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai 

(Lasa, 2007:12). 

 

Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertian 

perpustakaan berubah secara berangsur-angsur. Pada 

mulanya setiap ada kumpulan buku-buku koleksi 

yang dikelola secara rapi dan teratur disebut 

perpustakaan, tetapi karena adanya perkembangan 

teknologi modern dalam usaha pelestarian dan 

pengembangan informasi, maka koleksi perpustakaan 

tidak hanya terbatas buku-buku saja tetapi juga 

beraneka ragam jenisnya. Dengan demikian, ukuran 

perkembangan perpustakaan banyak diukur dari 

penerapan teknologi informasi yang digunakan dan 

bukan dari skala ukuran lain seperti besarnya gedung 

perpustakaan yang dimiliki, jumlah koleksi yang 

tersedia maupun jumlah penggunanya. Kebutuhan 

akan teknologi informasi sangat berhubungan dengan 

peran perpustakaan sebagai kekuatan dalam 

penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan melalui buku. 

 

Buku merupakan alat yang digunakan sebagai sarana 

dalam kegiatan belajar mengajar baik di lingkungan 

sekolah maupun di lingkungan umum. Buku dapat 

ditemukan di area-area perpustakaan di setiap 
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instansi pendidikan. Di perpustakaan buku 

dipinjamkan dan wajib untuk dikembalikan. 

 

Buku begitu mudah untuk didapat, diantaranya buku 

dan e-book. E-book merupakan buku elektronik yang 

dapat dibaca setiap saat tanpa membawanya dengan 

berat karena bersifat softfile. Sedangkan buku yang 

bukan bersifat elektronik biasanya didalam 

perpustakaan  diletakkan didalam rak-rak khusus 

buku.  

 

Dalam era digital saat ini, suatu sistem perpustakaan 

pasti sudah dilengkapi sistem pencarian buku yang 

dapat digunakan untuk mengetahui detail informasi 

buku yang meliputi judul, nama penerbit, nama 

pengarang, jumlah buku yang ada, dan letak buku 

didalam rak. Sistem pencarian tersebut hanya sekedar 

mencari apakah buku yang dicari, masih ada atau 

tidak didalam rak buku, sehingga tidak maksimal. 

 

Dalam pengadaan buku oleh stakeholder (pimpinan) 

sulit memperkirakan buku apa yang dibutuhkan 

pembaca. Jika setiap pembaca ditanya tentang buku 

apa yang dibutuhkan akan menghabiskan waktu, 

mengingat jumlah pembaca sangat banyak sedangkan 

pimpinan harus segera untuk mengambil keputusan. 

 

Dengan berlatarbelakang diatas agar sistem pencarian 

menjadi maksimal dan optimal sehingga dapat 

digunakan oleh pimpinan atau stakholder terkait 

untuk pengambilan keputusan adalah dengan cara 

menyimpan hasil pencarian yang dicari oleh pembaca 

kemudian dibuatkan tabel, sehingga dapat diketahui 

kategori dan judul buku apa yang paling banyak 

dicari oleh pembaca.  

Tinjauan Pustaka 
Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya tentang sistem pencarian data 

buku di perpustakaan adalah sebagai berikut: 

Jurnal penelitian yang pertama berjudul Desain 

Sistem Informasi Perpustakaan Digital (studi kasus 

pada SMA N 1 Pasuruan), jurnal ini merupakan 

sistem automatisasi yang ada pada perpustakaan 

digital akan memudahkan pekerjaan petugas dan 

pengguna, dengan fitur seperti pencarian buku, 

pemrosesan peminjaman, pemrosesan pengembalian, 

denda keterlambatan, penambahan koleksi baru, 

anggota baru dan pembuatan laporan. Dari fitur 

diatas terdapat fitur pencarian data buku yang belum 

dilengkapi dengan penyimpanan hasil pencarian[3]. 

   

Penelitian yang kedua berjudul, Pengembangan 

Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan 

Kerangka PIECES, Sistem ini berbasis web yang 

menggunakan analisis PIECES (Performance, 

Information, Economy, Control, Efficiency and 

Service). Sistem tersebut dengan fitur pencarian 

buku, status buku yang tersedia, transaksi 

peminjaman. Dari fitur tersebut sistem ini belum 

menerapkan pencarian data buku yang dilengkapi 

dengan penyimpanan hasil pencarian[2]. 

 

Penelitian yang ketiga dengan judul Sistem Informasi 

Berbasis Web pada SMP Frater Makassar, jurnal 

tersebut memiliki fitur anggota, peminjaman dan 

pengembalian buku tanpa dilengkapi dengan fitur 

pencarian buku untuk pengambilan keputusan[9]. 

 

Penelitian yang keempat. Sistem Informasi 

Perpustakaan Umum Grati Kabupaten Pasuruan 

Berbasis Web Menggunakan Program PHP dan 

Database MySQL, Sistem tersebut memiliki fitur 

anggita, buku, peminjaman pengembalian buku, 

petugas, buku hilang, buku rusak, terdapat fitur 

pencarian buku tetapi tidak dilengkapi dengan 

pengambilan keputusan[6]. 

 

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa penelitian-penelitian diatas hanya 

berupa sistem yang memiliki fitur yang hampir sama 

sehingga dalam penelitian ini penulis akan 

pengembangkan fitur pencarian yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan pengelola 

perpustakaan.  

 

Dalam sistem perpustakaan dibutuhkan sistem 

pencarian yang dapat digunakan sebagai 

pengambilam keputusan, berdasarkan tujuan dan 

fungsi perpustakaan. Sebagai unsur penunjang 

perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misinya, 

perpustakaan perguruan tinggi memiliki tujuan, 

menurut Sulistyo-Basuki (1993 : 52) tujuan 

perpustakaan perguruan tinggi adalah: 

1. Memenuhi keperluan informasi masyarakat 

perguruan tinggi, lazimnya staf pengajar dan 

mahasiswa. Sering pula mencakup tenaga 

kerja administrasi perguruan tinggi. 

2. Menyediakan bahan pustaka (referensi) 

pada semua tingkatan akademis, artinya 

mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga 

ke mahasiswa pasca sarjana dan pengajar. 
3. Menyediakan ruangan belajar bagi pemakai 

perpustakaan. 
4. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat 

guna bagi berbagai jenis pemakai. 
5. Menyediakan jasa informasi aktif yang tidak 

saja terbatas pada lingkungan perguruan 

tinggi juga lembaga indusri lokal. 

 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya tujuan daripada 

perpustakaan perguruan tinggi adalah 

mendukung kinerja dari perguruan tinggi dalam 

menyelenggarakan pendidikan dengan 

menyediakan sumber-sumber informasi ilmiah di 

perpustakaan tersebut dan selalu melayani 

pengguna (mahasiswa) selama menjalankan 

pendidikan di perguruan tinggi yang 

bersangkutan. Agar tujuannya dapat terlaksana, 
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perpustakaan perguruan tinggi harus 

menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun 

fungsi perpustakaan perguruan tinggi menurut 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2004: 3) 

adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Edukasi Perpustakaan merupakan 

sumber belajar para sivitas akademika, oleh 

karena itu koleksi yang disediakan adalah 

koleksi yang mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran, pengorganisasian bahan 

pembelajaran setiap program studi, koleksi 

tentang strategi belajar mengajar dan materi 

pendukung pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran. 

2. Fungsi Informasi Perpustakaan merupakan 

sumber informasi yang mudah diakses oleh 

pencari dan pengguna informasi. 
3. Fungsi Riset Perpustakaan 

mempersembahkan bahan-bahan primer dan 

sekunder yang paling mutakhir sebagai 

bahan untuk melakukan penelitian dan 

pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni. Koleksi pendukung penelitian di 

perpustakaan perguruan tinggi adalah 

menghasilkan karya-karya penelitian yang 

dapat di aplikasikan untuk kepentingan 

pembangunan masyarakat dalam berbagai 

bidang.  
4. Fungsi Rekreasi, Perpustakaan harus 

menyediakan koleksi rekreatif yang 

bermakna untuk membangun dan 

mengembangkan kreativitas, minat dan daya 

inovasi pengguna perpustakaan. 
5. Fungsi Publikasi Perpustakaan selayaknya 

juga membantu melakukan publikasi karya 

yang dihasilkan oleh warga erguruan 

tingginya yakni sivitas akademika dan staf 

non-akademik.  
6. Fungsi Deposit Perpustakaan menjadi pusat 

deposit untuk seluruh karya dan 

pengetahuan yang dihasilkan oleh warga 

perguruan tingginya. 
7. Fungsi Interpretasi Perpustakaan sudah 

seharusnya melakukan kajian dan 

memberikan nilai tambah terhadap sumber-

sumber informasi yang dimilikinya untuk 

membantu pengguna dalam melakukan 

dharmanya. 
   

Dari tujuan perpustakaan nomor 2 dan fungsi 

perpustakaan pada poin nomor 1 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa dalam perpustakaan sangat 

penting untuk menambah koleksi buku untuk 

pencapain pembelajaran. Pada tingkat lebih tinggi 

lagi, informasi harus disajikan sedemikian rupa 

sehingga dapat mendukung atau membantu proses 

pengambilan keputusan. Sistem pada tahap ini 

dikenal dengan nama decision support system. 

Informasi tertinggi perlu tersedia untuk kebutuhan 

manajer perpustakaan dan ringkasan informasi yang 

jauh lebih detail serta informasinya disediakan dalam 

sebuah mekanisme tertentu dinamakan executive 

information system [8].  

Metode Penelitian 
Metodologi penelitian yang digunakan antara lain : 

1. Identifikasi masalah 

Buku merupakan bahan bacaan bagi 

pembaca khususnya mahasiswa 

dilingkungan perguruan tinggi dan siswa 

dilingkungan sekolah, kadang-kadang buku 

yang mereka cari tidak ada, sehingga 

mereka akan memberitahukan pihak petugas 

perpustakaan tentang tidak adanya buku 

yang mereka cari. Semakin sering pembaca 

komplain dengan petugas, sehingga petugas 

harus mencatat buku apa yang dibutuhkan 

pembaca, mengingat pembaca jumlahnya 

banyak, sehingga memunculkan masalah 

ketidakrapiannya dalam laporan ke kepala 

perpustakaan. Dan seringkali pembaca yang 

tidak berani menyampaikan buku apa yang 

dibutuhkan ke petugas mengakibatkan tidak 

tahunya petugas dan kepala perpustakaan 

tentang buku apa yang dibutuhkan oleh 

pembaca. 

 

2. Metode penelitian 

Teknik penelitian yang meliputi tahapan-

tahapan dan instrumen yang digunakan 

untuk melakukan pengujian adalah dengan 

metode eksperiment. Metode eksperiment 

merupakan investigasi hubungan sebab 

akibat dengan menggunakan ujicoba yang di 

kontrol oleh peneliti. 

 

3. Pengujian hasil penelitian 

Hasil penelitian berupa prototype yang diuji 

dengan cara simulasi dan hasil simulasi 

ditampilkan dan dijelaskan apakah berhasil, 

tidak berhasil, berhasil dengan error, atau 

error secara keseluruhan. 

 

4. Kesimpulan 

Dengan dibuatnya sistem pencarian yang 

optimal maka akan memudahkan petugas 

dan kepala perpustakaan untuk dapat 

mengetahui buku apa yang paling 

dibutuhkan pembaca. Sehingga 

perpustakaan dapat memperkaya dan 

menambah koleksi buku sesuai keinginan 

pembaca. 

Hasil dan Pembahasan 
Sistem perpustakaan ini hanya membahas tentang 

optimalisasi pencarian data buku pada fitur pencarian 

buku untuk pengambilan keputusan.  

Fitur pencarian data untuk pengambilan keptusan 

yang dapat di manfaatkan oleh level top management 
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(pimpinan/kepala/manager) di perpustakaan agar 

dapat mengetahui buku apa yang paling dibutuhkan 

pembaca adalah dengan cara membuat sistem, sistem 

yang dibuat berupa sistem pencarian data buku. Data 

buku yang telah terkumpul didalam database, dapat 

dipanggil dengan menggunakan sistem pencarian 

untuk mengetahui detail buku. Detail buku seperti 

judul, nama pengarang, nama penerbit, deskripsi dan 

letak buku di rak. Dalam fitur pencarian ini hanya 

dapat disimpan jika buku yang dicari tidak terdaftar 

di database sehingga hasil pencarian akan disimpan 

yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan pengadaan buku 

selanjutnya. 

 

Untuk menggambarkan alur tersebut, dengan ini 

dibuat bagan alir atau flowchart. Bagan alir/flowchart 

adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di 

dalam program atau prosedur sistem secara logika 

[4]. 

 

Flowchart program/bagan alir program fitur 

pencarian data buku adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram alir program 

 

Penjelasan dari gambar 1 diatas adalah: 

Pertama kali sistem akan menampilkan menu 

pencarian dengan pilihan pencarian berdasarkan judul 

buku, penulis, penerbit atau tahun terbit. Kemudian 

memasukkan teks yang dicari berdasarkan kategori 

pencarian, selanjutnya sistem akan menampilkan hasil 

pencarian yang dicari. Jika hasil pencarian tidak ada, 

maka sistem akan menyimpan hasil pencarian 

tersebut ke database (syarat kategori judul dan 

penulis) yang selanjutnya hasil pencarian tersebut 

akan ditampilkan kedalam bentuk tabel untuk 

mengelompokkan dan mengurutkan data, dari yang 

sedikit hingga paling banyak yang dicari. Tabel 

tersebut hanya dapat dilihat/ditampilkan untuk 

pengguna seperti petugas dan kepala perpustakaan. 

 

Fitur pencarian ini merupakan fitur pencarian yang 

membaca data dan sekaligus menyimpan history 

(rekam jejak) pencarian. Metode ini menggunakan 

jenis SQL Query DML (Data Manipulation 

Language) merupakan query yang digunakan untuk 

memanipulasi data. seperti untuk menampilkan data, 

mengubah data, menghapus data, atau mengisi data. 

DML yang umum dipakai: 

SELECT merupakan query yang digunakan untuk 

mengambil data atau menampilkan data. 

INSERT digunakan untuk memasukkan data ke 

dalam tabel. 

DELETE digunakan untuk menghapus data. 

UPDATE digunakan untuk melakukan perubahan 

pada data[1]. Perintah DML (Data manipulation 

languange yang digunakan pada fitur pencarian ini 

adalah adalah query SELECT.  

 

Fitur pencarian buku ini berdasarkan rekam data 

pencarian yang dilakukan oleh pengguna. 

Fitur pencarian terdiri dari 2 pengguna, yaitu 

pengunjung dan kepala/petugas perpustakaan. 

 

Uji coba (simulasi) terhadap fiturnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Fitur Pencarian 

Adalah pada gambar 2, berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Fitur pencarian data buku 

 

Fitur pencarian pada gambar 3 wajib 

memilih kategori kemudian isikan 

berdasarkan kode buku, judul buku, 

pengarang, penerbit dan tahun terbit, itu 

merupakan pilihan yang wajib diisi hanya 

judul buku (penggunaan keyword).  Jika 

hasil pencarian sudah ditampilkan maka data 

pencarian tidak akan tersimpan. 

 

 

2. Fitur hasil pencarian yang hanya dapat di 

akses oleh petugas dan pimpinan 

perpustakaan. Adalah pada gambar 3, 

berikut ini: 

Mulai 

- Kategori  

- Judul Buku 

- Pengarang 

- Penerbit 

- Tahun Terbit 

Menemukan 

Buku yang dicari 

Selesai 

Tidak Menemukan 

Buku yang dicari 

Simpan Data 

Pencarian 

Teks 
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Gambar 3. Fitur Rekam data pencarian  

 

Jika pengguna melakukan pencarian 

sedangkan daftar buku tidak tersedia di 

database dan dengan judul yang sama, 

kategori yang sama maka di data history 

(rekam data pencarian) terdapat jumlah 

pencarian seperti tampak pada gambar 3, 

jumlah pencarian 2 berarti buku dengan 

judul E-Commerce telah dicari sebanyak 2 

kali, yang berarti bahwa ternyata pengguna 

sangat menginginkan buku tersebut. Maka 

pihak pengelola perpustakaan akan dapat 

cepat melakukan penambahan terhadap 

koleksi dengan judul e-commerce. Dari 

gambar  3 diatas terlihat jelas bahwa 

simulasi terhadap fitur hasil pencarian 

dinyatakan berhasil. 

Kesimpulan dan Saran 
Setelah melakukan identifikasi masalah, perancangan 

dan pengujian terhadap fitur pencarian data buku, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 

Sistem pencarian sangat dibutuhkan didalam sistem 

perpustakaan, dengan mengoptimalkan proses 

pencarian didalam fitur pencarian data buku, sistem 

pencarian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi diantaranya pencarian buku untuk 

memudahkan pengguna, dan juga sangat bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pengadaan buku baik menambah koleksi maupun 

jumlah tanpa melakukan suatu question (bertanya) 

kepada pengunjung. 

 

Berikut ini adalah kekurangan dalam penelitian ini 

yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu: 

1. Fitur pencarian ini juga dapat digunakan di 

sistem selain perpustakaan, misalnya toko 

buku. 

2. Fitur pencarian dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan ini hanya 

menggunakan teknik manipulasi database, 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

algoritma pencarian lainnya. 
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